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לקוח נכבד
הנדון :חובת הפרשה לפנסיה לעובד זר
החל מינואר  2008חלה חובה על כלל המעבידים להפקיד לביטוח פנסיוני ,בתנאים הקבועים בצו
לביטוח פנסיוני מקיף במשק .עולה השאלה ,האם חובה זו חלה גם לגבי עובדים זרים.
בחודש ינואר  2008חתם שר התמ"ת על צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק ,החל על כלל העובדים,
למעט עובדים שיש להם הסדר ביטוחי מיטיב ,כהגדרתו בצו .לפיכך ,חובת הביטוח הפנסיוני מכוח
הצו חלה גם על עובדים זרים ,שלא הוחרגו מתחולתו.
בפועל ,עובדים זרים מגיעים לעבוד בישראל לתקופות קצרות וקצובות .עובדה זו אינה מתיישבת עם
הסדרי קופות הפנסיה הרגילים הקבועים בצו ההרחבה ,אשר נועדו לעובדים החוסכים במשך
תקופות ארוכות.
לצורך כך ,ביום  16.3.2008פרסם משרד התמ"ת חוזר ,המפרט את האופן שבו יש לנהוג עם עובדים
זרים ,בכל הנוגע להפקדת הפרשות פנסיוניות עבורם .החוזר מתייחס לסעיף1יא)ו( לחוק עובדים
זרים ,התשנ"א – ) 1991להלן" :החוק"( ,אשר קובע הסדר מיוחד לעניין חובת הפנסיה לעובדים
זרים .הסעיף קובע מנגנון להפרשת סכומים אלה לחשבון בנק מיוחד ,המיועד אך ורק למטרה זו,
שייפתח וינוהל בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר .מטרת החיסכון בחשבון בנק זה ,היא לתת
מענה ראוי לסוגיית הפקדת ההפרשות הפנסיוניות לעובד הזר ,המגיע לישראל לתקופה קצרה בלבד.
פתרון זה מאפשר לעובד הזר למשוך את הסכומים שנצברו לזכותו בחשבון כאמור ,מבלי להיקנס
בגין כך ,בעת יציאתו מהארץ.
בימים אלה פועלת יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת יחד עם משרד האוצר ,להקמת
חשבון בנק מיוחד ,כאמור .עד להקמת החשבון ,יידרשו מעסיקי העובדים הזרים להפקיד את
ההפרשות הפנסיוניות עבור עובדיהם הזרים בחשבון הבנק המיוחד ,בהתאם להנחיות שיינתנו ע"י
משרד התמ"ת ומשרד האוצר.
עד להקמת חשבון הבנק ועיגון ההסדר בתקנות לפי סעיף 1יא לחוק כאמור ,מוצע כי מעסיקי עובדים
זרים ישמרו את הסכומים האמורים להיות מופרשים על ידם עבור פנסיה לעובדים הזרים ,בחשבון
נפרד הנושא ריבית והצמדה ,בהתאם לקבוע בצווי ההרחבה ובהסכמים הקיבוציים.

לכשיוקם חשבון הבנק המיוחד לפי חוק עובדים זרים המוזכר לעיל ,תינתן הודעה למעסיקי
העובדים הזרים להעביר את סכומי ההפרשות לחשבון המיוחד.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה שמתעוררות שאלות אנו עומדים לרשותכם למתן מענה

בכבוד רב,
גוזלן-לוריא ושות'
רואי חשבון

